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Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 

 

Juhatuse liikmed: Rudolf Pervunin, Marko Vinni, Heiko Taim, Kaupo Tihvan, Avo 

Randlo ja Veiko Rosi    

 

Koosolekult puudus juhatuse liige Tarmo Tomson   

 

Revisjonikomisjoni liikmetest osales koosolekul Martin Mägi 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. 2021 majandusaastaaruande kinnitamine IVJS üldkoosolekule 
2. 2022 aasta eelarve plaan kinnitamiseks üldkoosolekule 

3. IVJS üldkoosoleku päevakorra ja aja kinnitamine 

4. 2021/22 jahihooaja küttimise statistika  

5. Jahitunnistuse koolituse reklaami võtmine Narva ajalehte  

6. Revisjonikomisjoni audit  

7. Muud küsimused 

a) Uue juhatuse aja määramine 



               

1. 2021 majandusaastaaruande kinnitamine IVJS üldkoosolekule 

 

Raamatupidamist teenust pakkuv ettevõte ei ole jõudnud eelmist majandusaastat kokku võtta. 

Lükkame antud päevakorra punkti järgmisele juhatuse koosolekule, mis toimub aprillis.   

 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Võtta antud päevakorra punkt uuesti ette järgmisel juhatuse koosolekul 

 

 

2. 2022 aasta eelarve plaan kinnitamiseks üldkoosolekule 

 

Raamatupidamist teenust pakkuv ettevõte ei ole jõudnud eelmist majandusaastat kokku võtta. 

Sellest tingituna ei saa järgnevat majandusaastat planeerida ja esitleda juhatusele ja liikmetele. 

Lükkame antud päevakorra punkti järgmisele juhatuse koosolekule, mis toimub aprillis.  

  

 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Võtta antud päevakorra punkt uuesti ette järgmisel juhatuse koosolekul 

 

 

 

3. IVJS üldkoosoleku päevakorra ja aja kinnitamine 

 

Raamatupidamist teenust pakkuv ettevõte ei ole jõudnud eelmist majandusaastat kokku võtta. 

Sellest tingituna ei saa liikmetele üldkoosoleku päevakava ja materjale tutvumiseks saata. 

Materjalid ja päevakava kinnitame aprillikuu juhatuse koosolekul ja edastame liikmetele. 

 

Ettepanek: Kinnitada MTÜ Ida-Viru jahimeeste seltsi üldkoosoleku aeg ja koht. MTÜ Ida-

Viru jahimeeste seltsi üldkoosolek toimub 30.04.2022, Jõhvi, Oru 1a, algusega kell 10:00 

 

Toimus juhatuse hääletus: 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: MTÜ Ida-Viru jahimeeste seltsi üldkoosolek toimub 30.04.2022, Jõhvi, Oru 1a 

algusega kell 10:00 

 

 

 

4. 2021/22 jahihooaja küttimise statistika  

 

Ida -Virumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Marko Vinni andis ülevaate 2021/22 jahihooaja 

küttimisest. 

 

Info võetud teadmiseks. Info jagada üldkoosolekul liikmetega ja edastada liikmetele.  

 



 

 

 

 

5. Jahitunnistuse koolituse reklaami võtmine Narva ajalehte  

 

Narva ajaleht võttis ühendust ja pakkus võimalust võtta ajalehte jahitunnistuse koolituse 

reklaami.  

 

Ettepanek: Selle aasta jahitunnistuse koolitusele on 8 inimest sooviavalduse osalemiseks 

teinud. Hetkel on see piisav arv huvilisi, et koolitus läbi viia. Ei hakka reklaami peale raha 

kulutama.  

 

6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Ei võta reklaami Narva ajalehte  

 

6. Revisjonikomisjoni audit  

 

IVJS juhatus palub revisjonikomisjonil kokku tulla ja eelmise majandusaasta ja tegevused üle 

vaadata ja ära auditeerida. IVJS üldkoosolek toimub 30.04.2022. Kaks nädalat enne seda tuleb 

liikmetele info välja saata. Edastada revisjonikomisjoni auditi protokoll IVJS juhatuse 

esimehele enne 15.04.2022 

 

 6 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Edastada revisjonikomisjoni auditi protokoll IVJS juhatuse esimehele enne 

15.04.2022  

 

7. Muud küsimused 

 

a) IVJS juhatuse aja määramine 

 

Järgmine Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatus toimub 11.04.2022  
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